RESUM DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A FAMÍLIES CONSISTENT EN
UN AJUT ECONÒMIC DE LES DESPESES DERIVADES DE LA INSCRICPIÓ DELS NINS I NINES A
ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE D’ESTIU EN L’ANY 2020 A MALLORCA, A TRAVÉS
D’ENTITAT COL·LABORADORA
1. Què es subvenciona:
Les inscripions dels nins i nines entre 3 i 16 anys a les activitats d’estiu esportives i de lleure
en Mallorca (campus, estades, escoles d’estiu).
El període mínim subvencionable són 15 dies (2 setmanes). Una participació per temps inferior
no es subvencionable (p. ex: l’acampaesport no es subvencionable)
2. A qui es subvenciona:
-Persones en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica
- Persones desocupades inscrites en l’oficina de demanda d’ocupació
- Persones que s’han vist afectades per un ERTO o un cessament total o parcial de l'activitat
laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i que s'hagin d'incorporar al seu
lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral
3. Import de subvenció que rebran les famílies:
- 150 € mensuals o
- 75 € quinzenals
2. Si el cost de les activitats és inferior, l’import de la subvenció es reduirà fins al cost
d’aquestes activitats .
3. L’import de la subvenció no podrà ser aïllada o conjuntament amb altres ajudes o
subvencions superior al preu de les activitats esportives i de lleure.
4. Import que gestionaran els ajuntaments
Nº HABITANTS ANY 2019
Fins a 1000 habitants ( Escorca, Estellencs, Banyalbufar, Deià, Fornalutx, Ariany)
Entre 1001 i 2000 habitants (Búger, Costitx, Lloret de Vistalegre, Mancor de la Vall, Santa
Eugènia, Valldemossa)
Entre 2001 i 3000 habitants (Puigpunyent, Sant Joan, Maria de la Salut, Llubí, Campanet,
Petra, Monutïri)
Entre 3001 i 4000 habitants (Sencelles, Vilafranca de Bonany, Sineu)
Entre 4001 i 5000 habitants (Selva, Consell, Bunyola, Ses Salines)
Entre 5001 i 8000 habitants (Esporles, Porreres, Alaró, Algaida, Lloseta, Muro, Santa
Maria del Camí, Artà)
Entre 8001 i 10000 habitants (Sant Llorenç des Cardasssar, Binissalem)
Entre 10001 i 15000 habitants (Campos, Andratx, Son Servera, Capdepera, Santanyí,
Santa Margalida, Sa Pobla, Sóller)

IMPORT
3.000 €
6.000 €
7.000 €
8.000 €
9.000 €
12.000 €
13.000 €
18.000 €

Entre 150001 i 20000 habitants (Pollença, Felanitx)
Entre 20001 i 30000 habitants (Alcúdia)
Entre 30001 i 40000 habitants (Inca, Llucmajor, Marratxí)
Més de 40001 habitants (Manacor, Calvià)
Ajuntament de Palma
Entitat Local Menor de Palmanyola

20.000 €
26.000 €
34.000 €
48.000 €
300.000 €
7.000 €

Poden sol·licitar import menor si consideren que no ho emplearan tot
5. Documentació que ha de presentar la persona sol·licitant:
L’ha de presentar al registre de l’Ajuntament on està empadronat:
5.1 Model de sol·licitud (ANNEX 2)
5.2 Fotocopia del DNI de la persona sol·licitant de la subvenció.
5.3 Certificat d’empadronament dels menors pels quals es sol·licita la subvenció.
5.4 Acreditació de les circumstàncies definides a la base 3 d):
5.4.1: En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica, mitjançant informe de Serveis
Socials de l’Ajuntament respectiu.
5.4.2 :Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l’oficina de demanda
d’ocupació, mitjançant còpia compulsada de la targeta de demanda d’ocupació.
5.4.3: Haver resultat afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l'activitat
laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i que s'hagin
d'incorporar
al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral, mitjançant
5.4.3.1: En el cas de situació legal de desocupació temporal, mitjançant certificat
expedit per l’entitat gestora de les prestacions.
5.4.3.2: En el cas de cessament total de l’activitat dels treballadors per compte propi,
mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o òrgan
competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de declaració de
cessament de l’activitat declarada per l’interessat.
5.4.3.3: En el cas de cessament parcial de l’activitat dels treballadors per compte propi,
mitjançant l’acreditació de la reducció de la facturació en, al menys, un 75 % en relació
amb la facturació mitja del primer trimestre de l’any trimestre anterior, per qualsevol
mitjà de prova admès en dret.
5.5 Còpia compulsada del llibre de família
5.6 Inscripció dels menors a càrrec a alguna activitat Esportiva i de lleure que es duguin a
terme durant l’estiu del 2020.
5.7 Justificació de la despesa. Al tractar-se de despeses inferiors a 3.000 €, serà suficient que
les persones beneficiàries de la subvenció justifiquin les despeses de les activitats Esportives i
de lleure d’estiu mitjançant una declaració formal. No obstant, el beneficiari té l'obligació de
conservar els justificants de pagament durant 4 anys a efectes d'un possible control financer.
5.8 Certificat bancari normalitzat, que acrediti el compte corrent o la llibreta en la qual s'ha
d'ingressar l'import de la subvenció
6. Procediment de la concessió:

6.1 L’Ajuntament ha de sol·licitar participar com entitat col·laboradora en el termini de 7 dies
hàbils des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOIB.
Ens ha de presentar la sol·licitud a la DIE per registre.
6.2 S’aprovarà el nomenament d’entitat col·laboradora i s’assignarà el import que gestionarà.
6.3 Es signarà el conveni de col·laboració
6.4 Les famílies demanaran la subvenció a l’ajuntament, que comprovarà si reuneixen els
requisits.
6.5 Es bestraurà l’import a l’Ajuntament perquè pugui anar pagant a les famílies.
6.6 Es justificarà mensualment els pagaments efectuats. La darrera justificació haurà de ser
com a màxim 30 d’octubre de 2020.
7. Com han de justificar

8. Termini de sol·licitud de la subvenció
Les famílies poden presentar sol·licitud fins el 10 de setembre de 2020 o fins que s’exhaureixi
el crèdit de la convocatòria.

